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Şubat-Mart sayımızda!
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Kıblegâh Uygulaması Çıktı

Güneş’e Dokunma

Yaban hayatı fotoğraf yarışması 
sonuçlandı. Ortaya çıkan görüntüler 
bir kez daha Subhanallah dedirtti! 
Her yıl düzenlenen yaban hayatı 
fotoğraf yarışmasının kazananları 
belli oldu. Birincilik "Odadaki Fil" 
eserine verildi.

NASA'nın 60 yıl önce belirlediği 
"Güneş’e Dokunma" hede� 3 yıl önce 
fırlatılan Parker Solar Probe uzay aracı 
tarafından gerçekleştirildi.
NASA'nın Bilim Misyonu Müdürlüğü 
“Bu bize sadece Güneş'imiz hakkında 
daha derin bilgiler sağlamakla 
kalmıyor, aynı zamanda kendi 
yıldızımız hakkında ve evrenin geri 
kalanındaki yıldızlar hakkında daha 
fazla şey öğretiyor." dedi.

Pamukkale’de bir turist tarafından bulunan 
siyam ikizi kaplumbağa, görenleri şaşırttı.
Vücutları birbirine yapışık iki başlı 
kaplumbağa, incelenmek üzere 
laboratuvara götürüldü. Profesörler 
tarafından kaplumbağanın henüz iki üç 
aylık olduğu belirtildi. Ne kadar da küçük 
bir kaplumbağa, pardon iki kaplumbağa 
mı demeliydim?

İkiz Kaplumbağa mı?

Fotoğraf Yarışması

Hey çocuklar, namaz vakitlerini gösteren, 
Kur'ân-ı Kerim okuma ve dinleme özelliği 
olan ve daha birçok faydalı içeriğe sahip 
Kıblegâh uygulaması çıktı.
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Postacı Karga’dan Haber Var!
Yazıyoor... Yazıyoor... Sıcak sıcak yeni haberlerim seni bekliyorr... Hey sen! Evet sana diyorum! 
Haberler sayfasını okumadan geçmeyeceksin değil mi? Postacı Karga bunları dağıtmak için çok 
kanat çırptı. Haydi, haberler soğumadan oku!
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Bu aylık Postacı Karga’dan Haberler bu kadar. Bir sonraki 
dergide yepyeni haberler ile görüşmek üzere. 
Allah’a emanet ol!



BİR GECEDE DEĞİŞİM Yazar: Vera Ademoğlu
Çizer: Cemile Şık
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“Hey! Sen bana mı bakıyorsun?” diye hiddetlenerek çattı kaşlarını Melih. O sevimli, tombul yüzünün 
altından tehditkâr bakışlar savururdu herkese. Sanki tüm dünyayla kavgalı gibi bir hâli vardı.
“Ben mi?”
“Evet, sana diyorum.”
“Yoooo.” diyerek kekeledi Akın. Melih ile aralarında bir sorun olmasını istemiyordu. Ne de olsa okulun 
en belalı tipiydi. Ne küçük biliyordu ne de öğretmen. Önüne gelene çatıyor, herkese keyfine göre 
davranıyordu. Neyse ki servis şoförü Besim Abi, Melih’i çağırmıştı da bu kâbus hemencecik bitivermişti. 
Akın da koşar adım kendi servisine ilerledi. Akın, eve giderken aklı Melih’in sözlerindeydi. Gerçekten, 
bu çocuğun derdi neydi? Neden herkese kaba davranıyor ve bunu bir marifet sayıyordu bir türlü anlam 
veremiyordu. Hâlbuki Allah, yumuşak huylu kullarını daha çok severdi. Derin bir iç çeken Akın, “Keşke 
Melih de yaptıklarının ne kadar yanlış şeyler olduğunu bilseydi. Keşke empati yapıp, zarar verdiklerinin 
gözünden kendini görebilseydi.” diye geçirdi içinden...
…
Ne de çabuk sabah olmuştu. Melih, annesinin sesiyle uyanmıştı. Gözlerini ovuşturup, yataktan iniverdi. 
Gözleri yarı açık bir şekilde okul için hazırlanmaya başladı.
“Sanırım uykumu alamadım. Gözlerim çok ağrıyor, bir şey de göremiyorum.”
Az sonra saçlarını taramak için aynanın karşısına geçti. Gözlerini kocaman açmış, aynadaki yansımasına 
bakıyordu.
“Aaaah! Göbeğim nerede? Peki ya saçlarım neden sarı? Bir dakika… Yoksa… Yoksa bu kırmızı gözlük 
benim mi? Neler oluyor, gece vakti teknoloji birden ilerleyip insanların dünyasına mı hükmetmeye 
başladı? ALLAHIIIIIIIIIIIIM! Çıldırmak üzereyim. Tamam, sakin olmalıyım. Önce gözlerimi kapatmalı 

ve kendime çimdik 
atmalıyım. Çünkü 
bu bir rüya. Hayır, 
hayır kâbus… 
Ahhh! Canım 
acıdı. Rüyada değil 

miyim?.”



BİR GECEDE DEĞİŞİM
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Canı sıkılmıştı Melih’in. Acaba bir gecede büyümüş olabilir miydi? Ama bu imkânsızdı, insan bir gecede 
nasıl değişebilirdi ki? Annesinin sesiyle irkildi, servis gelmişti. Apar topar servise binen Melih, çekingen 
tavırlarla servistekilere bakıyordu. Ama kimsenin Melih’i taktığı yoktu. Hatta Melih’in yerinde başka 
biri oturuyordu. Melih’i görmesine rağmen yerinden kalkmadı. Melih bu duruma sevinse mi kızsa mı 
bilemedi.
“Hey! Kalk çabuk yerimden.”
“Bana mı dedin, küçük! Burası benim yerim, küçükler arkaya!” dedi iri vücutlu, tok sesli çocuk.
Melih, bir kendi sıska vücuduna, bir de çocuğun iri cüssesine baktı. Ama karşısındaki çocuk ta 
kendisiydi. Tek kelime daha etmeden arka tarafa yöneldi, kendine oturacak bir yer bulup sessizce 
koltuğa büzüldü, bu yaşadıklarına bir anlam veremiyordu. Kendini ezilmiş, üzgün ve sinirli 
hissediyordu. Kimse Melih Duyar’a böyle davranamazdı. Servisten inerken Melih, âni bir atakla 
çocuğun önüne geçip, inmek için hamle yaptı. O sırada iri çocuk, Melih’i itiverdi ve ona sert bir bakış 
atarak bir daha yoluna çıkmamasını söyledi. Diğer çocuklar, Melih’i düştüğü yerden kaldırırken onu 
teselli etmeyi de ihmal etmediler:
“Boş ver, Melih. O kaba çocuğu zaten hepimiz tanıyoruz. Sen iyi bir çocuksun, onunla uğraşma. Bir 
yerin acıyor mu?”
Kafasını kaldıran Melih, etrafında onunla ilgilenen arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Bir 
eliyle gözyaşlarını silerken, kendisine teselli veren kişinin, her gün sebepsiz yere hırpaladığı Akın 
olduğunu görünce âdeta kanı çekildi. Demek Akın, onu üzen biri için bile bu kadar yumuşak huylu ve 
yardımsever biriydi. Daha sonra etrafına toplananlara baktığında hepsinin de kötü davrandığı çocuklar 
olduğunu görünce kendinden ve yaptıklarından utandı. Akın’ın koluna girerek okula binasına doğru yol 
aldı. Sınıfa girdiğinde öğretmen neredeyse derse girmek üzereydi. Bir süre sonra öğretmenleri gelmiş ve 
yoklama almaya başlamıştı: 
“Meliha!” 
“Burada.” 
“Kenan!” 
“Burada.” 
“Akın.” 
“Burada…” 
“Melih! Melih! Melih! Melih! Haydi, uyan oğlum. Okula geç 
kalacaksın.”
“Ne, kim? ANNE!”
Bir hışımla yataktan fırlayan Melih, kendini aynanın karşısında buldu.
“Saçlar, tamam. Gözler, tamam. Göbek, o da burada. Oh! Allah’ım, 
şükürler olsun. Rüyamda ne kadar da çirkindim öyle! Demek ki 
herkes beni böyle çirkin görüyor. Bugün üzdüğüm herkesten özür 
dileyeceğim, kendime söz veriyorum.”



Lorem ipsum

Es-Selamu Aleykum Arkadaşlar!
Veee… İşte karşınızda

 Minik Şef! 

ANLATSAM FİLM 
OLUR

Nasıl da güzel 
uyumuşum! 

Öldürdükten sonra 
dirilten Rabbime 

hamdolsun.

Elhamdulillah.

Yerhamukellah. 
Anne, hasta mı 

oldun?

Evet, biraz 
soğuk 

almışım.

Rabbim şifa 
versin 

anneciğim. 
Senin için 

yapabileceğimiz 
bir şey var mı?

Allah razı olsun 
Hamzacığım, 

düşünmen 
yeter. Siz 

derslerinize 
çalışın ben idare 

ederim.

Çocuklaaar! Annenizle 
hastaneye gidiyoruz. 

Kardeşin sana emanet 
Hamza.

Tamam 
babacığım.

İşte beklediğimiz ân! Abimle kafa kafaya verip istişare ettik. 

Eveeet… Ne yapabiliriz, 
bir bakalım. Sen evi 

süpür, ben de yemek 
yapayım, ne dersin?

Yüzünden belli, iş dağılımını 
beğenmedin sen. Peki, o 

zaman iş dağılımını sen yap. 

Tamam! O 
zamaaaan… 

Sen evi süpür, 
ben yemek 

yapayım.

Ömerciğim, emin 
misin? Ben evi 

süpürürken sana 
yardım edemem, 
bunu biliyorsun 

değil mi?

Tabii ki canım 
abiciğim. Siz 

yokken mutfakta 
anneme hep ben 
yardım ediyorum.

Peki, öyle olsun bakalım. Şimdi ufak bir hesaplama yapalım. 
Hastane uzak ve annemlerin gelmesi iki saati bulur. Biz, bir 
saat kırk beş dakika sonra tüm işlerimizi bitirip salonda 
buluşacağız, tamam mı?

Ohoooo… O kadar 
saatte işlerimizi 
bitirip, üzerine 

yorgunluk sütü bile 
içeriz. Ama kakaolu.

Yazar: Taha Değirmenci
Çizer: Hatice Kaya
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Bir şef edasıyla mutfağa girdim ve önlüğümü giydim. 

Eveeet, işte 
hazırım. 

Önce çorba yapayım. Annem biz hastayken 
hep çorba yapar. Hemen malzemeleri 
toparlayayım. Şimdiiii, bir düşünelim. Önce 
hangisini tencereye koymam gerekiyor? 

Kendimi âdeta bin parçalık bir yapbozun içerisinde hissettim. Ya da hani şu bilgi yarışmaları var ya, 
şıklar arasında kararsız kaldığın… Hah, işte aynen öyle. Düşündüm, düşündüm, ama ilk sıraya 
hangisini koyacağıma bir türlü karar veremedim.

Abime mi 
seslensem?  

Hayır, “Benden 
yardım isteme.” 

demişti. O zaman 
yapacak tek bir 

şey kalıyor.

O piti piti, karamela 
sepeti…

Yemek yapmak 
o kadar da zor 
değilmiş. Tüm 
malzemeleri 

karıştırıp, biraz 
da su koydun 

mu, tamamdır.

Ooo… Daha çok vaktim 
var. O zaman anneme 

güzel bir sürpriz yapayım. 
KEK! Şimdiden ağzımın 

suyu aktı.

İşte, buldum. 
Annemin 

meşhur kek 
tari�. Haydi, 

bismillah!

AHHH! 
Minik kollarım 

daha fazla 
dayanamayacak. 

İşte, size sürpriz! Ben sürpriz yapmak isterken kekim bana sürpriz yapmıştı bile. Şu mutfağın hâline bakın. Ne 
yapacağım şimdi ben?

ÖMER! ABİ! Neler 
oluyor 

burada?

Şeyyy… 
Açıklayabilirim.
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Es-selamu aleykum.

Aleykum selam 
ve rahmetullah, 

baba. Erken 
geldiniz.

İşimiz erken bitti. 
Sanki, yüzün solmuş 

gibi Hamza. Yoksa sen 
de mi üşüttün?

Anneme sürpriz 
yapalım dedik. Biz 
hastayken bize 
nasıl merhametle 
davrandıysa biz de 
elimizden 
geldiğince yapalım 
dedik. Ama elimize 
yüzümüze 
bulaştırdık. Kızdın 
mı bize?

 Eli yüzü una bulanan bir kişi 
görüyorum karşımda. Ne kadar güzel 
düşünmüşsünüz. Aslında kendime 
kızdım, bu benim aklıma nasıl gelmedi 
diye. Ama olsun. Benim güzel 
yavrularımın aklına gelmiş. Aferin size, 
sizinle gurur duyuyorum.

Bugün beni çok mutlu ettiniz, 
Rabbim hepinizden razı olsun. Benim 
küçük oğlum büyümüş de annesine 

çorba yaparmış demek. Haydi, 
çorbanın tadına bakalım.

Çorbaları 
hemen 

koyuyorum. 

Sankiiii… 
Çorbanın 

biraz 
pişmeye 

ihtiyacı var.

NE!

Sanırım ocağı 
açmayı 

unutmuşsun, 
Ömer.
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Sen nurun kendisi,
Evrene ışık saçansın.
Küfrün karanlığını,

Vahyiyle aydınlatansın.
En-Nûr isminle gönlümü 

nurlandır, Rabbim!

Hiçbir şey yokken,
Yoktan var eden Rabbim!

Bilirim ki hayrımadır,
Senin takdir ettiğin.

El-Hâlık isminle, yarattığın 
kaderime razı kıl beni!

Ey, yapıp yaratanların
En güzeli olan Rabbim!
Tüm varlıkları ve âlemi,

Uyum içinde yaratansın.
El-Bâri isminle kalbimi yeniden 

inşa et, Rabbim!

Yarattığın her varlık,
Kusursuz ve özeldir.

Benzemez hiçbir şey,
 Bir diğer yarattığına. 

El-Musavvir isminle kalbi 
güzellerden eyle beni!

El-Hâlık

El-Bâri

En-Nûr

El-Musavvir
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Sen nurun kendisi,
Evrene ışık saçansın.
Küfrün karanlığını,

Vahyiyle aydınlatansın.
En-Nûr isminle gönlümü 

nurlandır, Rabbim!

Hiçbir şey yokken,
Yoktan var eden Rabbim!

Bilirim ki hayrımadır,
Senin takdir ettiğin.

El-Hâlık isminle, yarattığın 
kaderime razı kıl beni!

Ey, yapıp yaratanların
En güzeli olan Rabbim!
Tüm varlıkları ve âlemi,

Uyum içinde yaratansın.
El-Bâri isminle kalbimi yeniden 

inşa et, Rabbim!

Yarattığın her varlık,
Kusursuz ve özeldir.

Benzemez hiçbir şey,
 Bir diğer yarattığına. 

El-Musavvir isminle kalbi 
güzellerden eyle beni!

El-Hâlık

El-Bâri

En-Nûr

El-Musavvir

15



1

2

3

4

5

Kâğıt Nasıl Üretilir?Kâğıt Nasıl Üretilir?
Hayatımızın her alanında olan kâğıdın nasıl üretildiğini biliyor musun? 

Haydi, bu sayımızda seninle birlikte kâğıtları inceleyelim:

 Ormanlardaki yaşlı ve 
kurumak üzere olan 
ağaçlar kâğıt yapımı 

için kesilir.

 Kesilen ağaçlar kâğıt 
fabrikasına götürülmek 

üzere araçlara 
yüklenir.

 Ağaçlar orada 
küçük parçalara 

ayrılır. 

 Bu parçaların arasına, 
hamur yapımında kullanılan 
maddeler koyularak ısıtılır 

ve kalıplara dökülür. 

 Kalıplara 
dökülen hamur, 

kurumaya 
bırakılır

İşte, 
kâğıdımız 
hazır!
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Kâğıt Nasıl Üretilir?Kâğıt Nasıl Üretilir?
Hayatımızın her alanında olan kâğıdın nasıl üretildiğini biliyor musun? 

Haydi, bu sayımızda seninle birlikte kâğıtları inceleyelim:

 Ormanlardaki yaşlı ve 
kurumak üzere olan 
ağaçlar kâğıt yapımı 

için kesilir.

 Kesilen ağaçlar kâğıt 
fabrikasına götürülmek 

üzere araçlara 
yüklenir.

 Ağaçlar orada 
küçük parçalara 

ayrılır. 

 Bu parçaların arasına, 
hamur yapımında kullanılan 
maddeler koyularak ısıtılır 

ve kalıplara dökülür. 

 Kalıplara 
dökülen hamur, 

kurumaya 
bırakılır

İşte, 
kâğıdımız 
hazır!
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BÜYÜKLERİN MESLEĞİ
KÜÇÜKLERİN HAYALİ

Nasıl Pilot Olunur?

Kimler Pilot Olabilir?

Görevim Neler?

Kullandığım Araçlar 
 Nelerdir?

*Hava taşıt araçları
*Haritalar

*Hava durumu raporları
*Uçak teknik kitabı

*Pilot el kitabı

*Harita ve raporları incelerim
*Uçuş planı çıkartırım

*Hava durumunu gözlemlerim
*Uçağın kalkış ve inişini gerçekleştiririm*Matematik ve fizik konularını seven

*Mekanik araçları kullanmaya meraklı
*Soğukkanlı, dikkatli, sabırlı, 

sorumluluk sahibi
*Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı 

kimseler pilot olabilir

Ben, Anadolu 
Üniversitesi’nin Pilotaj 
bölümünden mezun olarak 

pilot oldum. Fakat sen herhangi 
bir dört yıllık üniversite 
bitirdikten sonra Uçuş 

Akademisi’ne başvurabilirsin.

Nasıl Pilot Olunur? Merhaba 
ben Ali. 

Pilotum. Pilot; bir 
hava aracını 
kullanan ve 

yöneten 
kimseye 
denir.

Kimler Pilot Olabilir?

Görevim Neler?

Kullandığım Araçlar 
 Nelerdir?

Yazar: Ayşe Mutlu
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ÇIZ BAKALIMBÜYÜKLERİN MESLEĞİ
KÜÇÜKLERİN HAYALİ

Nasıl Pilot Olunur?

Kimler Pilot Olabilir?

Görevim Neler?

Kullandığım Araçlar 
 Nelerdir?

*Hava taşıt araçları
*Haritalar

*Hava durumu raporları
*Uçak teknik kitabı

*Pilot el kitabı

*Harita ve raporları incelerim
*Uçuş planı çıkartırım

*Hava durumunu gözlemlerim
*Uçağın kalkış ve inişini gerçekleştiririm*Matematik ve fizik konularını seven

*Mekanik araçları kullanmaya meraklı
*Soğukkanlı, dikkatli, sabırlı, 

sorumluluk sahibi
*Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı 

kimseler pilot olabilir

Ben, Anadolu 
Üniversitesi’nin Pilotaj 
bölümünden mezun olarak 

pilot oldum. Fakat sen herhangi 
bir dört yıllık üniversite 
bitirdikten sonra Uçuş 

Akademisi’ne başvurabilirsin.

Nasıl Pilot Olunur? Merhaba 
ben Ali. 

Pilotum. Pilot; bir 
hava aracını 
kullanan ve 

yöneten 
kimseye 
denir.

Kimler Pilot Olabilir?

Görevim Neler?

Kullandığım Araçlar 
 Nelerdir?
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BİTKİ ROBOT

Yerkürenin
hem oksijen hem de besin 

kaynağı, en güzel onlar yaşar 
baharı.

Elektroniktir beyni,
tam bir mühendislik işi, henüz 
ayakkabı bağlayanı görülmedi.

İNTERNET

İletişim ağı, bağlan ona 
keşvet dünyayı.

ELEKTRİK HAYVAN

Ampul yanar, fırın çalışır. 
Tüm bu işlerin arkasında o 

vardır.

Yüzer, sürünür, uçar, yürür, koşar. 
Hem tek hücrelisi hem de çok 

hücrelisi var.

SICAKLIK

Termometredir ölçme aracı, 
kutuplar ile Ekvator arasında çok 

farklı.

Gözünü daya ona, çevir 
düğmesini sonra, küçücük 

bir dünyayı gösteriverir 
sana.

Gündüz hep var, gece az. Onun 
hızına kimse ulaşamaz.

BİLMECE

MİKROSKOP IŞIK
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1) 2) 3)

4) 5) 6)

Yaptığınız etkinliğin fotoğrafını çekin ve bize gönderin, yayımlayalım. 
tevhidcocukdergisi@gmail.com

Kardan Adam Yapımı
I�ki adet balon, ip, tutkal, fırça, makas, bant, renkli düğmeler, yapıştırıcı, atkı ve 
şapka.

Malzemeler:

Balonları şişirip bağladık. 
Gövdeyi oluşturacak balonu 

daha büyük şişirdik.

Fırçayla balonlara 
tutkal sürdük.

Balonun etrafını iplerle 
sardık. Tutkal kuruyup ipler 
sertleşince iğne yardımıyla 

balonu patlattık. 

Gövdenin alt kısmından 
küçük bir delik açtık ve 
balon parçalarını oradan 

çıkardık.

Son olarak da kardan 
adamımızı istediğimiz 

gibi süsledik.

İki balonu birbirine 
bantla tutturduk.

Erimeyen kardan adamımız hazır!

BİTKİ ROBOT

Yerkürenin
hem oksijen hem de besin 

kaynağı, en güzel onlar yaşar 
baharı.

Elektroniktir beyni,
tam bir mühendislik işi, henüz 
ayakkabı bağlayanı görülmedi.

İNTERNET

İletişim ağı, bağlan ona 
keşvet dünyayı.

ELEKTRİK HAYVAN

Ampul yanar, fırın çalışır. 
Tüm bu işlerin arkasında o 

vardır.

Yüzer, sürünür, uçar, yürür, koşar. 
Hem tek hücrelisi hem de çok 

hücrelisi var.

SICAKLIK

Termometredir ölçme aracı, 
kutuplar ile Ekvator arasında çok 

farklı.

Gözünü daya ona, çevir 
düğmesini sonra, küçücük 

bir dünyayı gösteriverir 
sana.

Gündüz hep var, gece az. Onun 
hızına kimse ulaşamaz.

BİLMECE

MİKROSKOP IŞIK
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Es-Selamu Aleykum 
ve Rahmetullah,

こんにちは
Kon’nichiwa

Allah’a emanet 
olun.

さようなら
Sayōnara

me
tr

e 
yü

ks
eğ

e 
ka

da
r z

ıpla
ya

bili
riz

 ve
 

Dü
ny

a’d
a 

ye
rç

ek
im

i o
ldu
ğu 

için
 sa

dec
e 0

,5 

İlk 
du

ra
ğım

ız,
 ta

bii 
ki 

Ma
vi 

Ge
zeg

eni
miz

 Dü

nya
!  

 a
ya

kla
rım

ız 
ye

rle
 bu

luş
ur.

İkinci durağımız, Merkür!Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir  ve yerçekimi kuvveti, Dünya’daki yerçekiminin yarısından daha azdır. 
  yüksekliğe kadar zıplayabiliriz. SUBHANALLAH!

Üç
ün

cü
 d

ur
ağ
ım
ı z,

 V
en

üs
!

 n
er

ed
ey

se
 D

ün
ya

 ile
 a

yn
ı.

 ka
da

r y
ük

se
leb

ilir
iz.

 Ç
ün

kü
 y

er
çe

kim
i, 

Bu
ra

da
 z
ıpla

dığ
ım
ızd

a 
0,

6 
me

tr
e 

Bu nedenle yaklaşık 1,2 metre

Gez
ege

nler
i sa

yar
ken,

 Rab
bimizin ka

ndil olar
ak yarattığı Ay’ı nasıl  

es 
geç

elim
? B

ura
dak

i ye
rçek

imi, Dün
ya’daki

nin beşte biri
nden daha

Dör
dün

cü d
urağ

ımız,
 Ay!

azd
ır. 

Bu 

ned
enle

 Ay
’da z

ıplars
ak 2,7

 metre yüksekliğe çıkabiliriz. 

Hat
ta b

irka
ç sa

niye 
havada

 bile kalabilir
iz.

 Âh
! Ne

 muazza
m bir yara

tılış!

Beşinci durağımız, Jüpit
er!

Jüpiter, gaz gezegenlerdendir. Bu nede
nle katı 

bir yüz
eyi yo

k. 

Yani burada zıplamak mümkün değil, s
evgili do

stlarım
.

Bu arada Jüpiter’de, 400 yıldır devam
 eden b

ir fırt
ına 

olduğunu biliyor muydunuz? Jüpit
er demişken, 

Satürn, Uranüs ve Neptün de gaz 
gezegen

lerden 

ve maalesef oralarda da zıplamak imkânsız. 

Altıncı durağımız, Ceres!Aslında bir cüce gezegen olan Ceres, Kızıl Gezegen ve Jü
piter’in ar

asındad
ır. 

Bu gezegende zıplarsak tam tamına 16 metre yüksekliğ
e ulaşab

iliriz. 

En eğlenceli kısmı ise, Dünya’daki gibi “PAT!” diye yere
 düşmeyiz. 

Ceres’te zıpladığımızda yavaş yavaş yere iniş
 yaparız. 

!

 ALLAHUEKBER!

Bon
us d

urağ
ımız 

ise Ph
obos!

Gez

ege
n o

lmasa
lar d

a ba
zı uy

duları 
asla küçüm

semeyin!

Kız
ıl G

eze
gen

’in u
ydu

ların
dan 

biri o
lan PHO

BOS’ta

yer
çek

imi
 ço

k ç
ok a

zdır
. Ya

ni bu
rada 

zıplars
ak 

bir 

dah
a y

ere 
basa

mayab
iliriz. 

   
O y

üzd

en 
bur

ada
 zıp

lamasak
 iyi ol

ur!

Parka gittiğimde ilk işim trambolinde

 zıplamak, zıplamak ve daha yukarıya zıplamak… 

Trambolinde zıplarken aklıma bir soru geldi: Gezegenlerde zıplasaydık

ne kadar yüksekliğe çıkabilirdik? 

 İşte, bu sorunun cevabını araştırdım ve bu sayıda sizlerin karşısındayı
m.

Evren kocamaaaan bir
 mekân

.

İçindekiler de birbirinden 
enter

esan
!

İşte, tüm bu güzelliklerin
 heps

i 

  Allah’tan (cc).

Yazar: Agâh Mert Aydın
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Es-Selamu Aleykum 
ve Rahmetullah,

こんにちは
Kon’nichiwa

Allah’a emanet 
olun.

さようなら
Sayōnara
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!  
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ız 
ye
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ur.

İkinci durağımız, Merkür!Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir  ve yerçekimi kuvveti, Dünya’daki yerçekiminin yarısından daha azdır. 
  yüksekliğe kadar zıplayabiliriz. SUBHANALLAH!

Üç
ün

cü
 d

ur
ağ
ım
ı z,

 V
en

üs
!

 n
er

ed
ey
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 D

ün
ya

 ile
 a

yn
ı.

 ka
da

r y
ük

se
leb

ilir
iz.

 Ç
ün

kü
 y

er
çe

kim
i, 

Bu
ra

da
 z
ıpla

dığ
ım
ızd

a 
0,

6 
me

tr
e 

Bu nedenle yaklaşık 1,2 metre

Gez
ege

nler
i sa

yar
ken,

 Rab
bimizin ka

ndil olar
ak yarattığı Ay’ı nasıl  

es 
geç

elim
? B

ura
dak

i ye
rçek

imi, Dün
ya’daki

nin beşte biri
nden daha

Dör
dün

cü d
urağ

ımız,
 Ay!

azd
ır. 

Bu 

ned
enle

 Ay
’da z

ıplars
ak 2,7

 metre yüksekliğe çıkabiliriz. 

Hat
ta b

irka
ç sa

niye 
havada

 bile kalabilir
iz.

 Âh
! Ne

 muazza
m bir yara

tılış!

Beşinci durağımız, Jüpit
er!

Jüpiter, gaz gezegenlerdendir. Bu nede
nle katı 

bir yüz
eyi yo

k. 

Yani burada zıplamak mümkün değil, s
evgili do

stlarım
.

Bu arada Jüpiter’de, 400 yıldır devam
 eden b

ir fırt
ına 

olduğunu biliyor muydunuz? Jüpit
er demişken, 

Satürn, Uranüs ve Neptün de gaz 
gezegen

lerden 

ve maalesef oralarda da zıplamak imkânsız. 

Altıncı durağımız, Ceres!Aslında bir cüce gezegen olan Ceres, Kızıl Gezegen ve Jü
piter’in ar

asındad
ır. 

Bu gezegende zıplarsak tam tamına 16 metre yüksekliğ
e ulaşab

iliriz. 

En eğlenceli kısmı ise, Dünya’daki gibi “PAT!” diye yere
 düşmeyiz. 

Ceres’te zıpladığımızda yavaş yavaş yere iniş
 yaparız. 

!

 ALLAHUEKBER!

Bon
us d

urağ
ımız 

ise Ph
obos!

Gez

ege
n o

lmasa
lar d

a ba
zı uy

duları 
asla küçüm

semeyin!

Kız
ıl G

eze
gen

’in u
ydu

ların
dan 

biri o
lan PHO

BOS’ta

yer
çek

imi
 ço

k ç
ok a

zdır
. Ya

ni bu
rada 

zıplars
ak 

bir 

dah
a y

ere 
basa

mayab
iliriz. 

   
O y

üzd

en 
bur

ada
 zıp

lamasak
 iyi ol

ur!

Parka gittiğimde ilk işim trambolinde

 zıplamak, zıplamak ve daha yukarıya zıplamak… 

Trambolinde zıplarken aklıma bir soru geldi: Gezegenlerde zıplasaydık

ne kadar yüksekliğe çıkabilirdik? 

 İşte, bu sorunun cevabını araştırdım ve bu sayıda sizlerin karşısındayı
m.

Evren kocamaaaan bir
 mekân

.

İçindekiler de birbirinden 
enter

esan
!

İşte, tüm bu güzelliklerin
 heps

i 

  Allah’tan (cc).
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Eskişehir
Yasin Taşdelen

NEREDE?

Şehrin içinden çay geçiyor!

Eskişehir, İç 
Anadolu 

Bölgesinde 
bulunur.

Şehrin içinden Porsuk çayı geçiyor. 
Porsuk çayı içinde adalar bulunmaktadır. 
Bu adalara gidebilmek için botlara veya 

gondollara binilir. 

Eskişehir’in meşhuru Çi Börek:

Evet evet yanlış okumadınız çibörek. 
Eskişehir’in eşsiz lezzetlerinden 
olan bu börek yiyenlerin midesini 

bayram ettiriyor.

Tarihî evler:
Osmanlı Dönemi mimarisinin 
en güzel örneklerinin olduğu 

Odunpazarı ilçesine gidip, 
harika fotoğraflar 

çekebilirsiniz.

Sazova Bilim, Kültür 
ve Sanat Parkı 

Bu park içerisinde o 
kadar eğlenceli etkinlik 

alanları var ki 
şaşıracaksınız. Masal 

Şatosu, Uzay Evi, Su Altı 
Dünyası, Korsan Gemisi 
ve daha birçok etkinlik 

alanı.

Eskişehir 
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Eskişehir
Yasin Taşdelen

NEREDE?

Şehrin içinden çay geçiyor!

Eskişehir, İç 
Anadolu 

Bölgesinde 
bulunur.

Şehrin içinden Porsuk çayı geçiyor. 
Porsuk çayı içinde adalar bulunmaktadır. 
Bu adalara gidebilmek için botlara veya 

gondollara binilir. 

Eskişehir’in meşhuru Çi Börek:

Evet evet yanlış okumadınız çibörek. 
Eskişehir’in eşsiz lezzetlerinden 
olan bu börek yiyenlerin midesini 

bayram ettiriyor.

Tarihî evler:
Osmanlı Dönemi mimarisinin 
en güzel örneklerinin olduğu 

Odunpazarı ilçesine gidip, 
harika fotoğraflar 

çekebilirsiniz.

Sazova Bilim, Kültür 
ve Sanat Parkı 

Bu park içerisinde o 
kadar eğlenceli etkinlik 

alanları var ki 
şaşıracaksınız. Masal 

Şatosu, Uzay Evi, Su Altı 
Dünyası, Korsan Gemisi 
ve daha birçok etkinlik 

alanı.

Eskişehir 
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Dolaşım Sistemi: Kalp

Es-Selamu Aleykum!
Ben kalbim.

Rabbimiz beni, göğüs kafesinin içinde,
iki akciğerin arasında olacak şekilde yaratmış.

Anatomik olarak böyle gözüküyorum
ve bana bir sürü damar bağlı.

Görevim, damarlar vasıtasıyla tüm kanı vücutta dolaştırabilmek için
kasılmak ve kanı vücuda pompalamak. Benim içimde kulakçık ve karıncık
bölümleri var. Kan önce kulakçıklara dolar, sonra karıncıklara geçer ve

ben çok güçlü kasıldığımda, karıncıklardaki tüm kanı vücuda gönderebilirim. Kalbinin sağlıklı olması için, düzenli ve
sağlıklı beslenmeli ayrıca spor yapmalısın.

Tüm kalpler ritmik bir şekilde çalışır. Kalbin
çalışırken sesini duyabilir, Ekg vesilesiyle

ritmini görebilirsin.

Doktorlar kalbin sesini, steteskop ile dinler ve
 kalbin sağlık durumunu anlamaya çalışır. Ekg ise kalbin

ritminin kağıttaki hâlidir, kalbin düzenli atıp atmadığı
hakkında fikir verir.

Hiç yorulmadan sürekli çalıştığımı biliyor muydun?
Sen uyurken, ders çalışırken, parkta oynarken… Her zaman çalışırım.

Çünkü kalp, hayati organlardan bir tanesidir. Kalp
hastalanınca tüm vücut hastalanır. Kalp durduğunda ise

vücut yaşayamaz.

Kalp
sağlığını

korumalısın!

Dolaşım sistemi; kalp, damarlar ve kandan oluşur.
Bu sayıda kalbi işleyeceğiz Allah’ın izniyle.

“Bedende bir et parçası vardır. O düzelirse tüm beden düzelir; 
o bozulursa tüm beden bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.’’ 

(Buhari, 52; Müslim, 1599)

Bununla beraber, kalbi zehirleyecek kötü duygulardan kaçınmalı

ve kalbinde hep güzel hisler beslemelisin.

L
or

Yazar: Eda Toprak / Tasarımcı: Yasin Taşdelen
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Dolaşım Sistemi: Kalp

Es-Selamu Aleykum!
Ben kalbim.

Rabbimiz beni, göğüs kafesinin içinde,
iki akciğerin arasında olacak şekilde yaratmış.

Anatomik olarak böyle gözüküyorum
ve bana bir sürü damar bağlı.

Görevim, damarlar vasıtasıyla tüm kanı vücutta dolaştırabilmek için
kasılmak ve kanı vücuda pompalamak. Benim içimde kulakçık ve karıncık
bölümleri var. Kan önce kulakçıklara dolar, sonra karıncıklara geçer ve

ben çok güçlü kasıldığımda, karıncıklardaki tüm kanı vücuda gönderebilirim. Kalbinin sağlıklı olması için, düzenli ve
sağlıklı beslenmeli ayrıca spor yapmalısın.

Tüm kalpler ritmik bir şekilde çalışır. Kalbin
çalışırken sesini duyabilir, Ekg vesilesiyle

ritmini görebilirsin.

Doktorlar kalbin sesini, steteskop ile dinler ve
 kalbin sağlık durumunu anlamaya çalışır. Ekg ise kalbin

ritminin kağıttaki hâlidir, kalbin düzenli atıp atmadığı
hakkında fikir verir.

Hiç yorulmadan sürekli çalıştığımı biliyor muydun?
Sen uyurken, ders çalışırken, parkta oynarken… Her zaman çalışırım.

Çünkü kalp, hayati organlardan bir tanesidir. Kalp
hastalanınca tüm vücut hastalanır. Kalp durduğunda ise

vücut yaşayamaz.

Kalp
sağlığını

korumalısın!

Dolaşım sistemi; kalp, damarlar ve kandan oluşur.
Bu sayıda kalbi işleyeceğiz Allah’ın izniyle.

“Bedende bir et parçası vardır. O düzelirse tüm beden düzelir; 
o bozulursa tüm beden bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.’’ 

(Buhari, 52; Müslim, 1599)

Bununla beraber, kalbi zehirleyecek kötü duygulardan kaçınmalı

ve kalbinde hep güzel hisler beslemelisin.

L
or
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İYİLİK ELÇİLERİ
“Merhaba, sevgili izleyiciler. Dün gece aniden bastıran kar, tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Bazı illerimizde kar kalınlığı on 

santimetrenin üzerine çıkmış durumda. Ayrıca çocuklarımıza müjdeli bir haberimiz var: Tüm yurtta eğitime iki gün ara verildi.” Radyoda haberi 

duyan çocuklar, bir bir hazırlanıp koşar adımlarla kendilerini dışarı atmaya başladılar. Yoğun kar yağışı ara sokakların trafiğe kapanmasına 

neden olmuştu. Bu duruma en çok çocuklar sevinmişti tabi. Bir anda mahalle çocuk sesleriyle doldu taştı. Hızını alamayan büyükler de soluğu 

kartopu savaşında aldı. Herkes, karın mükemmel beyazlığıyla adeta büyülenmiş gibiydi. Ne annelerin yemek vaktinin gelmiş olması ne de 

bilgisayar oyunları… Hiçbiri çocukların karlarla oynamalarını engelleyemedi. Bizimkilerden ise hiç ses seda yoktu. Acaba neredeydiler?

-Tamam anne, bitti işte. Şimdi çıkabilir miyim, dedi ödevlerini bir çırpıda bitiren Yusuf.

Annesi ödevini bitirdikten sonra dışarı çıkabileceğini söylediği için Yusuf, yerinden hiç kalkmadan ödevlerini bitirmeye çalışmıştı. Ne çok yorulmuş-

tu ama! Neredeyse parmağı şişecekti. Annesinden onay alan Yusuf, montunu, atkısını, beresini ve eldivenlerini alarak kendini dışarı attı. Kafasını 

gökyüzüne çevirdi: “Bu mükemmel pamuklarla bizi tanıştırdığın için sana hamdolsun Rabbim.” Etrafta oynayan çocuklara şöyle bir göz gezdirdi. 

Diğerlerinden eser yoktu. İlk iş Kağan’ın evine gitti ve zile bastı. Kapıyı üzgün yüzüyle Kağan açmıştı. “Eee… Haydi, gelmiyor musun dışarı? Bak, 

Rabbim bizim için neler yağdırıyor?” diyerek Kağan’ı oynamaya davet etti. “Ödevlerimi yapmadan dışarı çıkmama izin yok maalesef.” diyerek 

boynunu büktü Kağan. Yusuf ’un ikinci adresi Oğuz’du. Bastı zile, ama surat aynı surat, cevap aynı cevaptı. Buradan da eli boş dönen Yusuf, Mert’in 

evine doğru düşünceli adımlarla yol aldı. Aynı cevabı alacağından emindi ama yine de,  “Bismillah!” deyip bastı zile.

…

 Yusuf ’u karşısında gören Mert, onu içeri davet etti. “Abi, neden dışarı gelmiyorsunuz? Siz olmadan ben nasıl oynayayım?” Mert hafifçe tebessüm 

etti, “Her şeyin bir zamanı var Yusufçuğum. Öncelik, sorumluluklarımızı yerine getirmek. Bu nedenle ödevler bitecek, sonra da gönlümüzce 

oynayacağız.” “Annem gibi konuştun Mert.” diyerek gülmeye başladı Yusuf. Başıyla onu onayladı Mert, “Evet, biliyorum. Çünkü bu sözleri 

annelerimiz hepimize söylemiş. Sanırım aralarında anlaşmışlar. Ama çok mantıklı! Ödevleri bitirdiğimizde daha rahat oyanayabileceğiz. Biraz 

cefa çekip, sonra karın sefasını sürebiliriz. Eeee… Sen nasıl çıktın evden?” Kendinden emin bir tavırla, “Ben tüm ödevlerimi bitirdim dostum.” 

deyince Mert’in aklına harika bir fikir geldi. Az sonra Oğuz ve Kağan, Mertler’in evindeydi. “Evet, haydi bakalım Yusuf bey. Ödevlere yardım et de 

hemencecik bitirelim şu işi.” diyerek kolları sıvadı Kağan. Eeee… herkesin yardımına koşan İyilik Elçileri, birbirlerine de yardım etmeli değil mi? 

Kitap sayfaları bir bir çevriliyor, defterler cevaplarla doluyordu. Ayrıca Mert’in annesinin o enfes kekleri ve taze sıkılmış meyve suyu da cabası. 

Nihayet herkesin ödevi bitmişti ve sıra eğlenmeye gelmişti. Karlara bastıklarında çıkan hatur hutur sesler eşliğinde önce koştular ve kendilerini 

yumuşacık karın üzerine bıraktılar. Bir süre karda yuvarlanan çocuklar, üzerlerine kartoplarının atılmasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Hızlıca 

toparlanıp, “İşte, bu bir savaş ilanıdır. Saldırııııııın!” diye bağırmaya başladı Kağan. Kıyasıya bir kartopu savaşı tüm mahalleye yayıldı. Çocuklar 

bir oraya bir buraya koşuşturup duruyorlardı. Yusuf, bir yandan pusuya yatmış, arkadaşlarını beklerken bir yandan da kartopu yapmaya devam 

ediyordu. Birden cılız bir ses duyduğunu sandı. Kulak kabarttı, ama anlam veremedi. Kartoplarını yapmaya devam etti. “İşte, yine aynı ses.” diye 

mırıldandı. Gizlice Oğuz’un yanına gitti, durumu anlattı. Yusuf önde Oğuz arkada sesin geldiği yöne doğru yavaş adımlarla ilerlemeye başladılar. 

Her yere baktılar, ama görünürde bir şey yoktu. “Belki de bu ses, bir evin balkonundan geliyordur.” diyerek aramaya son verme kararı aldılar. 

Tam o sırada, yanlarındaki bir kar yığınının arkasında minik, gri bir yavru kedi gördüler. Kedi, yardım ister gözlerle Yusuf ve Oğuz’a baktı, cılız 

sesiyle miyavlayınca sesin sahibini bulmuş oldular. Yusuf atkısını çıkararak hemen kediyi sardı ve kucağına aldı. Mahallenin ortasına geldiklerinde 

Oğuz, “Meeeeert… Kağaaaaan…” diye tam bağıracakken… PAT! PAT! “Tam isabet 

diye işte buna derim! Çak bir beşlik.” diyerek Yusuf ve Mert zafer naraları 

atarak zıplamaya başladılar.

Yazar: Vera Ademoğlu / Çizer: Ezgi Deniz
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İYİLİK ELÇİLERİ
“Merhaba, sevgili izleyiciler. Dün gece aniden bastıran kar, tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Bazı illerimizde kar kalınlığı on 

santimetrenin üzerine çıkmış durumda. Ayrıca çocuklarımıza müjdeli bir haberimiz var: Tüm yurtta eğitime iki gün ara verildi.” Radyoda haberi 

duyan çocuklar, bir bir hazırlanıp koşar adımlarla kendilerini dışarı atmaya başladılar. Yoğun kar yağışı ara sokakların trafiğe kapanmasına 

neden olmuştu. Bu duruma en çok çocuklar sevinmişti tabi. Bir anda mahalle çocuk sesleriyle doldu taştı. Hızını alamayan büyükler de soluğu 

kartopu savaşında aldı. Herkes, karın mükemmel beyazlığıyla adeta büyülenmiş gibiydi. Ne annelerin yemek vaktinin gelmiş olması ne de 

bilgisayar oyunları… Hiçbiri çocukların karlarla oynamalarını engelleyemedi. Bizimkilerden ise hiç ses seda yoktu. Acaba neredeydiler?

-Tamam anne, bitti işte. Şimdi çıkabilir miyim, dedi ödevlerini bir çırpıda bitiren Yusuf.

Annesi ödevini bitirdikten sonra dışarı çıkabileceğini söylediği için Yusuf, yerinden hiç kalkmadan ödevlerini bitirmeye çalışmıştı. Ne çok yorulmuş-

tu ama! Neredeyse parmağı şişecekti. Annesinden onay alan Yusuf, montunu, atkısını, beresini ve eldivenlerini alarak kendini dışarı attı. Kafasını 

gökyüzüne çevirdi: “Bu mükemmel pamuklarla bizi tanıştırdığın için sana hamdolsun Rabbim.” Etrafta oynayan çocuklara şöyle bir göz gezdirdi. 

Diğerlerinden eser yoktu. İlk iş Kağan’ın evine gitti ve zile bastı. Kapıyı üzgün yüzüyle Kağan açmıştı. “Eee… Haydi, gelmiyor musun dışarı? Bak, 

Rabbim bizim için neler yağdırıyor?” diyerek Kağan’ı oynamaya davet etti. “Ödevlerimi yapmadan dışarı çıkmama izin yok maalesef.” diyerek 

boynunu büktü Kağan. Yusuf ’un ikinci adresi Oğuz’du. Bastı zile, ama surat aynı surat, cevap aynı cevaptı. Buradan da eli boş dönen Yusuf, Mert’in 

evine doğru düşünceli adımlarla yol aldı. Aynı cevabı alacağından emindi ama yine de,  “Bismillah!” deyip bastı zile.

…

 Yusuf ’u karşısında gören Mert, onu içeri davet etti. “Abi, neden dışarı gelmiyorsunuz? Siz olmadan ben nasıl oynayayım?” Mert hafifçe tebessüm 

etti, “Her şeyin bir zamanı var Yusufçuğum. Öncelik, sorumluluklarımızı yerine getirmek. Bu nedenle ödevler bitecek, sonra da gönlümüzce 

oynayacağız.” “Annem gibi konuştun Mert.” diyerek gülmeye başladı Yusuf. Başıyla onu onayladı Mert, “Evet, biliyorum. Çünkü bu sözleri 

annelerimiz hepimize söylemiş. Sanırım aralarında anlaşmışlar. Ama çok mantıklı! Ödevleri bitirdiğimizde daha rahat oyanayabileceğiz. Biraz 

cefa çekip, sonra karın sefasını sürebiliriz. Eeee… Sen nasıl çıktın evden?” Kendinden emin bir tavırla, “Ben tüm ödevlerimi bitirdim dostum.” 

deyince Mert’in aklına harika bir fikir geldi. Az sonra Oğuz ve Kağan, Mertler’in evindeydi. “Evet, haydi bakalım Yusuf bey. Ödevlere yardım et de 

hemencecik bitirelim şu işi.” diyerek kolları sıvadı Kağan. Eeee… herkesin yardımına koşan İyilik Elçileri, birbirlerine de yardım etmeli değil mi? 

Kitap sayfaları bir bir çevriliyor, defterler cevaplarla doluyordu. Ayrıca Mert’in annesinin o enfes kekleri ve taze sıkılmış meyve suyu da cabası. 

Nihayet herkesin ödevi bitmişti ve sıra eğlenmeye gelmişti. Karlara bastıklarında çıkan hatur hutur sesler eşliğinde önce koştular ve kendilerini 

yumuşacık karın üzerine bıraktılar. Bir süre karda yuvarlanan çocuklar, üzerlerine kartoplarının atılmasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Hızlıca 

toparlanıp, “İşte, bu bir savaş ilanıdır. Saldırııııııın!” diye bağırmaya başladı Kağan. Kıyasıya bir kartopu savaşı tüm mahalleye yayıldı. Çocuklar 

bir oraya bir buraya koşuşturup duruyorlardı. Yusuf, bir yandan pusuya yatmış, arkadaşlarını beklerken bir yandan da kartopu yapmaya devam 

ediyordu. Birden cılız bir ses duyduğunu sandı. Kulak kabarttı, ama anlam veremedi. Kartoplarını yapmaya devam etti. “İşte, yine aynı ses.” diye 

mırıldandı. Gizlice Oğuz’un yanına gitti, durumu anlattı. Yusuf önde Oğuz arkada sesin geldiği yöne doğru yavaş adımlarla ilerlemeye başladılar. 

Her yere baktılar, ama görünürde bir şey yoktu. “Belki de bu ses, bir evin balkonundan geliyordur.” diyerek aramaya son verme kararı aldılar. 

Tam o sırada, yanlarındaki bir kar yığınının arkasında minik, gri bir yavru kedi gördüler. Kedi, yardım ister gözlerle Yusuf ve Oğuz’a baktı, cılız 

sesiyle miyavlayınca sesin sahibini bulmuş oldular. Yusuf atkısını çıkararak hemen kediyi sardı ve kucağına aldı. Mahallenin ortasına geldiklerinde 

Oğuz, “Meeeeert… Kağaaaaan…” diye tam bağıracakken… PAT! PAT! “Tam isabet 

diye işte buna derim! Çak bir beşlik.” diyerek Yusuf ve Mert zafer naraları 

atarak zıplamaya başladılar.
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KAĞITTAN 
KUTUP AYISI 

YAPIYORUZ

Bir adet kare kağıt
Şekildeki gibi kağıdı aşağıya 

katlayalım.

Sağa doğru katlayıp açalım.  Kenarlardan çizgili yere kadar 
ok yönünde katlayalım.

 Ok yönünde dışa doğru 
katlayalım

 Şekildeki gibi ok yönünde 
katlama yapalım.

Ters çevirelim.  Sivri uç kısmı çizgili yere 
kadar katlayalım.

 İşaretli yerleri arkaya 
doğru katlayalım.

 İşte kutup ayımız hazır. 
Şimdi yüzünü çizelim.

1 

2 3

4 5

6 7

8 Son

Malzemeler

ORİ
GAMİ

Çizer: Zehra Nur Alıcı
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KAĞITTAN 
KUTUP AYISI 

YAPIYORUZ

Bir adet kare kağıt
Şekildeki gibi kağıdı aşağıya 

katlayalım.

Sağa doğru katlayıp açalım.  Kenarlardan çizgili yere kadar 
ok yönünde katlayalım.

 Ok yönünde dışa doğru 
katlayalım

 Şekildeki gibi ok yönünde 
katlama yapalım.

Ters çevirelim.  Sivri uç kısmı çizgili yere 
kadar katlayalım.

 İşaretli yerleri arkaya 
doğru katlayalım.

 İşte kutup ayımız hazır. 
Şimdi yüzünü çizelim.

1 

2 3

4 5

6 7

8 Son

Malzemeler

ORİ
GAMİ
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Gerekli Malzemeler

1 adet 
yumurta

1 yemek 
kaşığı 
şeker

Yarım su 
bardağı 

süt 

1 su 
bardağından 

bir parmak az 
un 

1 paket 
vanilya 

1 paket 
kabartma 

tozu

1) Yumurta ve şekeri çırpma kabına  alarak çırpalım.

2) Üzerine süt, un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek çırpalım. 

3) Az miktarda yağladığımız yapışmaz tava ısındıktan sonra 

hamurdan bir tatlı kaşığı alıp dağıtmadan koyalım. (Bu işlemi bir 

sıkma torbası yardımı ile de yapabilirsin. )

4) Hamurların üzeri göz göz olmaya başlayınca pankekleri bir spatula 

yardımıyla çevirelim.

5) İki tarafı da güzelce kızaran pankeklerimizi tavadan alalım.

6) Üzerine isteğimize göre bal, reçel veya çikolata sürelim.

7) Son olarak dilediğimiz meyveyle (muz, kivi, çilek vb.) süsleyelim. 

Yapılışı

Afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak, 
Allah‛a emanet ol…
Tarifi denersen fotoğrafını bizimle paylaşmaı unutma...

tevhidcocukdergisi@gmail.com

LOKMALIK 
PANKEK 
TARİFİ

Selamun Aleykum Dostum, bugün nasılsın? 
Harikayım, dediğini duyar gibiyim. Ben de çok iyiyim, hamdolsun. Ama yeni uyandım 
ve kurt gibi açım. Bence sen de derginin sayfaları içinde kaybolurken acıkmışsındır. 
Ee o zaman ne duruyoruz. Hem tatlı hem yumuşacık hem de bir lokmada 
yiyebileceğimiz bir pankek yapmaya ne dersin? 
Ama duur! Sana bir şey söylemem gerekiyor: Biz seninle tamı tamına sekiz sayıdır 
birlikteyiz ve neleer neleer yapmadık ki! Limonatalar mı desem, bitki çayları mı 
desem, ya da tadı damağımdan hâlâ gitmeyen ramazan pidesi mi… Birlikte bu kadar 
şey başarmışken sen de artık minik bir şef olmayı hak ettin, ne dersin? 
Her şefin mutfaktayken bilmesi gereken birkaç kural vardır. Şimdi sana o 
kurallardan bahsedeceğim. Eee şef olmak kolay değil ne de olsa. :)

Kuralları da öğrendiğimize göre 
şimdi tarifimize geçebiliriz:

“…Ve yiyiniz, içiniz, israf 
etmeyiniz. (Çünkü) O, israf 

edenleri sevmez.”  
 A‛râf Suresi, 31. ayetini 

aklından çıkarmamalı

Minik Şeflerinin Dikkat Etmesi 
Gereken Kurallar:

Mutfağını her zaman 
temiz tutmalı 

Tezgâhının üzerinde, lazım 
olmayan hiçbir şey 
bulundurmamalı 

Kullandığı 
malzemeleri israf 
etmeden kullanmalı

1.

2.

3.

Son olarak,

Minik Eller
Mutfakta

Yazar: Meva Ak
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Gerekli Malzemeler

1 adet 
yumurta

1 yemek 
kaşığı 
şeker

Yarım su 
bardağı 

süt 

1 su 
bardağından 

bir parmak az 
un 

1 paket 
vanilya 

1 paket 
kabartma 

tozu

1) Yumurta ve şekeri çırpma kabına  alarak çırpalım.

2) Üzerine süt, un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek çırpalım. 

3) Az miktarda yağladığımız yapışmaz tava ısındıktan sonra 

hamurdan bir tatlı kaşığı alıp dağıtmadan koyalım. (Bu işlemi bir 

sıkma torbası yardımı ile de yapabilirsin. )

4) Hamurların üzeri göz göz olmaya başlayınca pankekleri bir spatula 

yardımıyla çevirelim.

5) İki tarafı da güzelce kızaran pankeklerimizi tavadan alalım.

6) Üzerine isteğimize göre bal, reçel veya çikolata sürelim.

7) Son olarak dilediğimiz meyveyle (muz, kivi, çilek vb.) süsleyelim. 

Yapılışı

Afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak, 
Allah‛a emanet ol…
Tarifi denersen fotoğrafını bizimle paylaşmaı unutma...

tevhidcocukdergisi@gmail.com

LOKMALIK 
PANKEK 
TARİFİ

Selamun Aleykum Dostum, bugün nasılsın? 
Harikayım, dediğini duyar gibiyim. Ben de çok iyiyim, hamdolsun. Ama yeni uyandım 
ve kurt gibi açım. Bence sen de derginin sayfaları içinde kaybolurken acıkmışsındır. 
Ee o zaman ne duruyoruz. Hem tatlı hem yumuşacık hem de bir lokmada 
yiyebileceğimiz bir pankek yapmaya ne dersin? 
Ama duur! Sana bir şey söylemem gerekiyor: Biz seninle tamı tamına sekiz sayıdır 
birlikteyiz ve neleer neleer yapmadık ki! Limonatalar mı desem, bitki çayları mı 
desem, ya da tadı damağımdan hâlâ gitmeyen ramazan pidesi mi… Birlikte bu kadar 
şey başarmışken sen de artık minik bir şef olmayı hak ettin, ne dersin? 
Her şefin mutfaktayken bilmesi gereken birkaç kural vardır. Şimdi sana o 
kurallardan bahsedeceğim. Eee şef olmak kolay değil ne de olsa. :)

Kuralları da öğrendiğimize göre 
şimdi tarifimize geçebiliriz:

“…Ve yiyiniz, içiniz, israf 
etmeyiniz. (Çünkü) O, israf 

edenleri sevmez.”  
 A‛râf Suresi, 31. ayetini 

aklından çıkarmamalı

Minik Şeflerinin Dikkat Etmesi 
Gereken Kurallar:

Mutfağını her zaman 
temiz tutmalı 

Tezgâhının üzerinde, lazım 
olmayan hiçbir şey 
bulundurmamalı 

Kullandığı 
malzemeleri israf 
etmeden kullanmalı

1.

2.

3.

Son olarak,

Minik Eller
Mutfakta
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Anavatanımız 
hayvanat bahçeleri 

değil, Afrika ve 
Asya’dır. Afrika’daki 

filler, Asya’daki 
fillerden daha iridir. 

Es-Selamu 
Aleykum 
Dostum! 

Ben Calve.

Biz filler 

yaklaş
ık 

100 kg 
ağırlığ

ında 

dünyaya 

geliriz
.

Bebek fillere calve denir. Bu 
nedenle şu ân adım CALVE! 
Biraz büyüyünce annem ve 
babam bana farklı bir isim 

verecekler.

Bu dünyada yürüyen en büyük hayvan olmak kolay iş değil, dostum.

Kocaman vücudumuza bakıp 
da bizden korkmanıza hiiiiiç 

gerek yok. 
Çünkü bizler Rabbimizin 
yarattığı en nazik ve en 

uysal canlılarız.

AH ŞU ACAYİP 
CANLILAR

Yazar: Taha Değirmenci
Çizer: Seher Aktan
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Anavatanımız 
hayvanat bahçeleri 

değil, Afrika ve 
Asya’dır. Afrika’daki 

filler, Asya’daki 
fillerden daha iridir. 

Es-Selamu 
Aleykum 
Dostum! 

Ben Calve.

Biz filler 

yaklaş
ık 

100 kg 
ağırlığ

ında 

dünyaya 

geliriz
.

Bebek fillere calve denir. Bu 
nedenle şu ân adım CALVE! 
Biraz büyüyünce annem ve 
babam bana farklı bir isim 

verecekler.

Bu dünyada yürüyen en büyük hayvan olmak kolay iş değil, dostum.

Kocaman vücudumuza bakıp 
da bizden korkmanıza hiiiiiç 

gerek yok. 
Çünkü bizler Rabbimizin 
yarattığı en nazik ve en 

uysal canlılarız.

AH ŞU ACAYİP 
CANLILAR
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Kocaman midemizi doy�r�ak biraz zor. Günde 16 
saatimiz yemek yiyerek geçer. Aslında birazcık obur 
sayılırız. Bir g�nde 220 kg yemek yiyebiliriz. 3 met�e 

uzunluğ�nda ve 7 ton ağırlığında olduğ�muz 
düşünülürse bu miktar hiç de şaşır�ıcı olmaz. Peki, 

neler yeriz? Çimen, yaprak, çiçek, mey�e ve ağaç 
kabuğ�.

Ah, bu sıcakta su içmeden 
durulmaz. Günde 225 litre 
su içeriz. Dostum, siz günde 
kaç litre su içiyorsunuz?

Gelelim asıl meseleye; kulaklar. Evet, 
haklısınız, kulaklarımız biraz büyük. Ama 

bir sorun, bu kulaklar neden bu kadar 
büyük? Sesleri daha iyi duyabilmek için 

mi? HAYIR! Bizler sıcak iklimlerde 
yaşarız ve kulaklarımızı serinlemek için 
kullanırız. Tıpkı bir yelpaze gibi. Ayrıca 
hepimizin kulakları aslında birbirinden 
farklıdır. Sizlerdeki parmak izleri gibi. 
Sanırım bu bilgi, “SUBHANALLAH” 
dedirtecek kadar ilginç, öyle değil mi 

dostum?

Peki, ya uzuuuun hortumumuza ne demeli! 
Hortumlarımızı su içmek ve bir şeyler taşımak için 

kullandığımızı zaten biliyorsunuzdur. Ama gözlerimizi ve 
kulaklarımızı kaşımak için de hortumlarımızı kullanırız. 

Rabbim, sana 
hamdolsun!

Çamurda yıkanmaya bayılırız. 
Çünkü çamur hem serindir 
hem de parazitlerimizden 
kurtulmamıza yardımcı olur.

Haydi, uyku vakti! Anne ve baba 

filler ayakta uyur. Ama biz yavru filler 

uyuduğumuzda anne ve babalarımız çevremizi 

sarar. Böylece güvende ve rahat bir şekilde 

uyumuş oluruz. Ancak bu durum 

       insanlarla beraber 

yaşayan filler için 

geçerli değil. 

Onların hepsi 

yatarak uyur.

Uzun dişlerimizi görmeyeniniz 
yoktur sanırım. Dişlerimizi su 
için toprak kazmak ve ağaç 

kabuğu soymak için kullanırız.

Bu arada Kitabımız 
Kur’ân-ı Kerim’de 

geçen FİL SURESİ’ni 
okudunuz mu? Peki 
ya FİL VAKASI’nı 

bilmeyeniniz var mı? 
Bilenler, 

bilemeyenlere 
anlatsın!

Allah’a emanet 
olun…

Rab
bimizin b

izlere
 verdi

ği en gü
zel 

nimetler
den 

biri d
e empati ku

rabilmemiz.

Sürü
müzde

n bir
i üzg

ünse 
hepimiz arka

daşımızın 

yanı
na g

idere
k ona

 deste
k oluruz

.

38



Kocaman midemizi doy�r�ak biraz zor. Günde 16 
saatimiz yemek yiyerek geçer. Aslında birazcık obur 
sayılırız. Bir g�nde 220 kg yemek yiyebiliriz. 3 met�e 

uzunluğ�nda ve 7 ton ağırlığında olduğ�muz 
düşünülürse bu miktar hiç de şaşır�ıcı olmaz. Peki, 

neler yeriz? Çimen, yaprak, çiçek, mey�e ve ağaç 
kabuğ�.

Ah, bu sıcakta su içmeden 
durulmaz. Günde 225 litre 
su içeriz. Dostum, siz günde 
kaç litre su içiyorsunuz?

Gelelim asıl meseleye; kulaklar. Evet, 
haklısınız, kulaklarımız biraz büyük. Ama 

bir sorun, bu kulaklar neden bu kadar 
büyük? Sesleri daha iyi duyabilmek için 

mi? HAYIR! Bizler sıcak iklimlerde 
yaşarız ve kulaklarımızı serinlemek için 
kullanırız. Tıpkı bir yelpaze gibi. Ayrıca 
hepimizin kulakları aslında birbirinden 
farklıdır. Sizlerdeki parmak izleri gibi. 
Sanırım bu bilgi, “SUBHANALLAH” 
dedirtecek kadar ilginç, öyle değil mi 

dostum?

Peki, ya uzuuuun hortumumuza ne demeli! 
Hortumlarımızı su içmek ve bir şeyler taşımak için 

kullandığımızı zaten biliyorsunuzdur. Ama gözlerimizi ve 
kulaklarımızı kaşımak için de hortumlarımızı kullanırız. 

Rabbim, sana 
hamdolsun!

Çamurda yıkanmaya bayılırız. 
Çünkü çamur hem serindir 
hem de parazitlerimizden 
kurtulmamıza yardımcı olur.

Haydi, uyku vakti! Anne ve baba 

filler ayakta uyur. Ama biz yavru filler 

uyuduğumuzda anne ve babalarımız çevremizi 

sarar. Böylece güvende ve rahat bir şekilde 

uyumuş oluruz. Ancak bu durum 

       insanlarla beraber 

yaşayan filler için 

geçerli değil. 

Onların hepsi 

yatarak uyur.

Uzun dişlerimizi görmeyeniniz 
yoktur sanırım. Dişlerimizi su 
için toprak kazmak ve ağaç 

kabuğu soymak için kullanırız.

Bu arada Kitabımız 
Kur’ân-ı Kerim’de 

geçen FİL SURESİ’ni 
okudunuz mu? Peki 
ya FİL VAKASI’nı 

bilmeyeniniz var mı? 
Bilenler, 

bilemeyenlere 
anlatsın!

Allah’a emanet 
olun…

Rab
bimizin b

izlere
 verdi

ği en gü
zel 

nimetler
den 

biri d
e empati ku

rabilmemiz.

Sürü
müzde

n bir
i üzg

ünse 
hepimiz arka

daşımızın 

yanı
na g

idere
k ona

 deste
k oluruz

.
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GERİ DÖNÜŞÜMLE KÂĞIT YAPALIM

Yaklaşık iki günde hamurun kurumuş olacak. İki gün sonra kâğıdın hazır. Şimdi 

üstüne istediğin şeyleri yazıp çizebilirsin. İyi eğlenceler.

* Bu şekilde bir 

gün bekle. 

Gazetenin boyası 

akacak.

* Şimdi 

içerisine biraz 

tutkal ve biraz 

sirke koy. 

* İyice 

karıştır.

* Yaptığın hamuru 

bir tepsi üzerine 

koy ve 

merdaneyle aç.

* Açılan hamurun kuruması gerekiyor. 

Kurutmak için havlu, peçete veya saç 

kurutma makinesinden 

yararlanabilirsin.

* Gazete kağıtlarını küçük 

küçük parçala.

* Bir kaba su 

doldur ve 

parçaları içine at.

* Eldivenlerini giyin 

ve gazete 

kâğıtlarının 

parçalarını havana 

koy.

* Püre hâline gelene 

kadar ez.

Es-Selamu Aleykum sevgili çocuk, eminim resim çizmeye bayılıyorsundur ya da 

kâğıttan uçak yapmaya. Yoksa kâğıt üstüne yazılar yazmaya mı, demeliydim. Kâğıtla  

yapılan şeyleri çocuklar çok sever. 

Beş altı parça gazete kâğıdı, tutkal, sirke, havan, plastik eldiven, su doldurmak için  

bir kap ve tepsi. Malzemeleri hazırladıysan deney yapımına geçiyoruz:

Bizde senin için kağıdın nasıl üretildiğini araştırdık ve önceki sayfalarımızda bunu 

kaleme aldık. Peki bunu evde yapmaya ne dersin. Hazırsan malzemeleri sayıyorum: 
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GERİ DÖNÜŞÜMLE KÂĞIT YAPALIM

Yaklaşık iki günde hamurun kurumuş olacak. İki gün sonra kâğıdın hazır. Şimdi 

üstüne istediğin şeyleri yazıp çizebilirsin. İyi eğlenceler.

* Bu şekilde bir 

gün bekle. 

Gazetenin boyası 

akacak.

* Şimdi 

içerisine biraz 

tutkal ve biraz 

sirke koy. 

* İyice 
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bir tepsi üzerine 

koy ve 
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* Açılan hamurun kuruması gerekiyor. 

Kurutmak için havlu, peçete veya saç 

kurutma makinesinden 

yararlanabilirsin.

* Gazete kağıtlarını küçük 

küçük parçala.

* Bir kaba su 

doldur ve 

parçaları içine at.

* Eldivenlerini giyin 

ve gazete 

kâğıtlarının 

parçalarını havana 

koy.

* Püre hâline gelene 

kadar ez.

Es-Selamu Aleykum sevgili çocuk, eminim resim çizmeye bayılıyorsundur ya da 

kâğıttan uçak yapmaya. Yoksa kâğıt üstüne yazılar yazmaya mı, demeliydim. Kâğıtla  

yapılan şeyleri çocuklar çok sever. 

Beş altı parça gazete kâğıdı, tutkal, sirke, havan, plastik eldiven, su doldurmak için  
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kaleme aldık. Peki bunu evde yapmaya ne dersin. Hazırsan malzemeleri sayıyorum: 
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MAVİ GEZEGEN ve KATMANLARI

Peki dünyayı nasıl yaratmış 
Rabbimiz?

Yaşadığımız yerküreyi, Dünya’nın 
içindeki ve dışındaki katmanları 

birlikte inceleyelim…
Hem inceleyelim, tefekkür edelim
hem de Rabbimize hamd edelim.

Dünya’nın merkezine yolculuk yapabilseydik neler görürdük?

Dünya’mız, farklı özelliklere sahip iç içe geçmiş katmanlardan oluşur:

Dış çekirdek
İç çekirdek

Manto tabakasının altında ise
İÇ ÇEKİRDEK ve DIŞ ÇEKİRDEK

bulu nur.Yer kabuğu nu n
hemen altında bulu nan katmana,

MANTO denir.
En dıştaki ince ve kayalık

katmana YER KABUĞU (TAŞ KÜRE)
diyoruz.

Dünya’nın yeryüzündeyse kara ve su katmanları görülür.
Hava katmanına ATMOSFER denir ve

Dünya’mızı en dışarda  sarar.

Kara:

Taş, toprak ve

kayalardır…

Dünya’nın etrafını saran atmosferin içinde
canlıların yaşaması için gereken OKSİJEN bulu nur.

Su:

Mavi renkte görünen;

okyanus, deniz, göl, ırmak ve

akarsulardır…

İÇ ÇEKİRDEK
DIŞ ÇEKİRDEK

MANTO
LİTOSFER

(Taş küre): Dünyanın en dış yüzeyini oluşturur.
Canlılar bu katmanda yaşar.
(Taş küre): Dünyanın en dış yüzeyini oluşturur.
Canlılar bu katmanda yaşar.
Yüksek sıcaklık vesilesiyle eriyen kayaların bulu nduğu
katmandır. Sıvı halde bulu nan magma tabakası bazen
“lav” olarak yanardağdan püskürür.

Yüksek sıcaklık vesilesiyle eriyen kayaların bulu nduğu
katmandır. Sıvı halde bulu nan magma tabakası bazen
“lav” olarak yanardağdan püskürür.
Mantonu n hemen altında bulu nan dış çekirdek tabakası
aşırı sıcaktır ve sıvı durumdadır.
Mantonu n hemen altında bulu nan dış çekirdek tabakası
aşırı sıcaktır ve sıvı durumdadır.

Dünyanın en sıcak tabakasıdır.
Neredeyse “Güneş” kadar sıcak olduğu düşünülüyor. 
Yüksek basınçtan ötürü katı haldedir.

Dünyanın en sıcak tabakasıdır.
Neredeyse “Güneş” kadar sıcak olduğu düşünülüyor. 
Yüksek basınçtan ötürü katı haldedir.

İklim olayları oluşur.

Dünya’nın aşırı ısınması ve
soğuması önlenir.

Güneşten gelen zararlı ışınları tutar,
bir kısmını geri yansıtır.

Uzaydan gelip Dünya’ya çarpabilecek
göktaşlarının Dünya’ya zarar vermesini engeller.

Canlıların yaşayabilmesi için
gereken gazlar vardır.

 Dünya yüzeyini
saran ve katmanlardan

oluşan
gaz küresidir.

ATMOSFER:

ATMOSFERİN KATMANLARI

G
Ö

R
E

V
L

E
R

İ

Yaşadığımız yeri, nefes aldığımız 
göğü, seyre daldığımız uzayı, 

gözümüzün gördüğü ve görmediği, 
bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyi, 

tüm âlemleri yaratan El-Halık olan
Rabbimiz ne yüce!

O (Allah) ki; yeryüzünde olanların 
tamamını sizin için yarattı. Sonra 
gökyüzüne yöneldi ve orayı yedi 

(kat) gök olarak düzenledi.
Ve O, her şeyi bilendir.

(2/Bakara, 29)

Yazar: Eda Toprak / Tasarımcı: Yasin Taşdelen
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MAVİ GEZEGEN ve KATMANLARI

Peki dünyayı nasıl yaratmış 
Rabbimiz?

Yaşadığımız yerküreyi, Dünya’nın 
içindeki ve dışındaki katmanları 

birlikte inceleyelim…
Hem inceleyelim, tefekkür edelim
hem de Rabbimize hamd edelim.

Dünya’nın merkezine yolculuk yapabilseydik neler görürdük?

Dünya’mız, farklı özelliklere sahip iç içe geçmiş katmanlardan oluşur:

Dış çekirdek
İç çekirdek

Manto tabakasının altında ise
İÇ ÇEKİRDEK ve DIŞ ÇEKİRDEK

bulu nur.Yer kabuğu nu n
hemen altında bulu nan katmana,

MANTO denir.
En dıştaki ince ve kayalık

katmana YER KABUĞU (TAŞ KÜRE)
diyoruz.

Dünya’nın yeryüzündeyse kara ve su katmanları görülür.
Hava katmanına ATMOSFER denir ve

Dünya’mızı en dışarda  sarar.

Kara:

Taş, toprak ve

kayalardır…

Dünya’nın etrafını saran atmosferin içinde
canlıların yaşaması için gereken OKSİJEN bulu nur.

Su:

Mavi renkte görünen;

okyanus, deniz, göl, ırmak ve

akarsulardır…

İÇ ÇEKİRDEK
DIŞ ÇEKİRDEK

MANTO
LİTOSFER

(Taş küre): Dünyanın en dış yüzeyini oluşturur.
Canlılar bu katmanda yaşar.
(Taş küre): Dünyanın en dış yüzeyini oluşturur.
Canlılar bu katmanda yaşar.
Yüksek sıcaklık vesilesiyle eriyen kayaların bulu nduğu
katmandır. Sıvı halde bulu nan magma tabakası bazen
“lav” olarak yanardağdan püskürür.

Yüksek sıcaklık vesilesiyle eriyen kayaların bulu nduğu
katmandır. Sıvı halde bulu nan magma tabakası bazen
“lav” olarak yanardağdan püskürür.
Mantonu n hemen altında bulu nan dış çekirdek tabakası
aşırı sıcaktır ve sıvı durumdadır.
Mantonu n hemen altında bulu nan dış çekirdek tabakası
aşırı sıcaktır ve sıvı durumdadır.

Dünyanın en sıcak tabakasıdır.
Neredeyse “Güneş” kadar sıcak olduğu düşünülüyor. 
Yüksek basınçtan ötürü katı haldedir.

Dünyanın en sıcak tabakasıdır.
Neredeyse “Güneş” kadar sıcak olduğu düşünülüyor. 
Yüksek basınçtan ötürü katı haldedir.

İklim olayları oluşur.

Dünya’nın aşırı ısınması ve
soğuması önlenir.

Güneşten gelen zararlı ışınları tutar,
bir kısmını geri yansıtır.

Uzaydan gelip Dünya’ya çarpabilecek
göktaşlarının Dünya’ya zarar vermesini engeller.

Canlıların yaşayabilmesi için
gereken gazlar vardır.

 Dünya yüzeyini
saran ve katmanlardan

oluşan
gaz küresidir.

ATMOSFER:

ATMOSFERİN KATMANLARI
G

Ö
R

E
V

L
E

R
İ

Yaşadığımız yeri, nefes aldığımız 
göğü, seyre daldığımız uzayı, 

gözümüzün gördüğü ve görmediği, 
bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyi, 

tüm âlemleri yaratan El-Halık olan
Rabbimiz ne yüce!

O (Allah) ki; yeryüzünde olanların 
tamamını sizin için yarattı. Sonra 
gökyüzüne yöneldi ve orayı yedi 

(kat) gök olarak düzenledi.
Ve O, her şeyi bilendir.

(2/Bakara, 29)
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KAR

KARIN

Kar, altıgen şeklindedir.

Karın yapısını öğrendiğimize göre şimdi sıra
 onu daha yakından incelemeye geldi.

Gerekli Malzemeler

Yapılışı

Rengi beyaz değil şeffaftır. Güneş ışıklarının yansımasıyla kar, beyaz görünür.

Kar kristallerinin her biri birbirinden farklıdır.

Karlı bir hava Siyah bir kumaş

-Siyah kumaşımızı, üzerine kar gelmesi için bir yere seriyoruz.
-Yeteri kadar kar tanesi topladığımızda büyütecimizi alıp kar kristallerini inceliyoruz.
-Sıra, incelediğimiz kristallerin görselini defterimize çizmekte.

Büyüteç, defter ve
kalem

Dışarı çıkmadan üstümüzü kalın giyinelim!

Subhanallah! Ne kadar da güzeller…

Bulutları oluşturan su tanecikleri, sıfır derecenin altındaki soğuk 
havayla karşılaştıklarında buz kristallerine dönüşürler. Bu 

kristaller birleşerek kar tanelerini oluştururlar. Bazen sıcak 
havayla karşılaşıp sulu kar şeklinde de yağabilirken bazen de 

tamamen eriyip yağmur olarak yağarlar. 
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KAR

KARIN

Kar, altıgen şeklindedir.

Karın yapısını öğrendiğimize göre şimdi sıra
 onu daha yakından incelemeye geldi.

Gerekli Malzemeler

Yapılışı

Rengi beyaz değil şeffaftır. Güneş ışıklarının yansımasıyla kar, beyaz görünür.

Kar kristallerinin her biri birbirinden farklıdır.

Karlı bir hava Siyah bir kumaş

-Siyah kumaşımızı, üzerine kar gelmesi için bir yere seriyoruz.
-Yeteri kadar kar tanesi topladığımızda büyütecimizi alıp kar kristallerini inceliyoruz.
-Sıra, incelediğimiz kristallerin görselini defterimize çizmekte.

Büyüteç, defter ve
kalem

Dışarı çıkmadan üstümüzü kalın giyinelim!

Subhanallah! Ne kadar da güzeller…

Bulutları oluşturan su tanecikleri, sıfır derecenin altındaki soğuk 
havayla karşılaştıklarında buz kristallerine dönüşürler. Bu 

kristaller birleşerek kar tanelerini oluştururlar. Bazen sıcak 
havayla karşılaşıp sulu kar şeklinde de yağabilirken bazen de 

tamamen eriyip yağmur olarak yağarlar. 
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“Kur’ân okunduğu 

zaman onu 

dinleyin ve susun 

ki size merhamet 

edilsin.”
7/A’râf Suresi 204. Ayet

“Kim benim 
sünnetimi yaşatırsa 

beni sevmiş olur. Kim 
de beni severse, 

cennette benimle 
birlikte olur.”

Tirmizi, 2678

El-Berr
Kullarına karşı iyiliği 

sonsuz olan, iyiliği ve 
iyileri seven, iyileri 

cennetle 
mükâfatlandıran Allah.

Uyumadan 
önce abdest 

almak.

46

AYIN SAYFASI

AYIN ESMASI

AYIN HADİSİ
AYIN AYETİ

AYIN SÜNNETİ



ABDESTTEN SONRA YAPILAN 
DUA

“Allah’tan başka hak ilah olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının 
bulunmadığına şehadet ederim.  Yine Muhammed’in, O’nun kulu ve elçisi 

olduğuna şehadet ederim.”
Müslim, 234

“Kur’ân okunduğu 

zaman onu 

dinleyin ve susun 

ki size merhamet 

edilsin.”
7/A’râf Suresi 204. Ayet

“Kim benim 
sünnetimi yaşatırsa 

beni sevmiş olur. Kim 
de beni severse, 

cennette benimle 
birlikte olur.”

Tirmizi, 2678

El-Berr
Kullarına karşı iyiliği 

sonsuz olan, iyiliği ve 
iyileri seven, iyileri 

cennetle 
mükâfatlandıran Allah.

Uyumadan 
önce abdest 

almak.

ُ َوْحَدُه  َإْشَهُد َإْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اّلٰ
ًدإ يَك َلُه َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ  اَل َشِ

َعْبُدُه َوَرُسوُلُه
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Efsane Değil Sahabe
"ALİ (ra)"

Yazar: Meryem Şahin / Çizer: Seher Aktan
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Bu oyunda alfabedeki harfleri istediğin kadar kullanmak serbest. Oyunda harfleri 
yazdığın kutuların puanlarına göre puan alacaksın. Pembe kareler üç, sarı 
kareler iki puandır. Aman dikkat! Kelimeleri yazarken her yeni kelimenin önceden 
yazılmış bir kelimeyle harf bağı olması gerekiyor.
Oyun, uygun kelime yazılacak kare kalmayıncaya kadar devam eder.

KELIME URETMEKELIME URETME
.. ....

İpucu: Ne kadar uzun kelime yazarsan, tek seferde o kadar fazla puan alabilirsin.
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LABİRENT
Organlara giden iki damar yolu mevcut. Sana düşen görev, kalpten çıkan 

temiz kanı açık damar yardımıyla organlara ulaştırmak. 
Tıkalı damarlara aman dikkat!
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Bir zamanlar kaplumbağa köyünde,

Sıcak mı sıcak bir yaz gününde,

Yola koyuldu kaplumbağalar, doğru denize.

Bir kartal süzüldü yanlarına sinsice:

“Heey, kaplumbağalar! Yolculuk nereye?”

Kaplumbağalar hep bir ağızdan:

“Biraz serinlemeye, denize!”

Kartal bir kahkaha patlattı:

“Bu hızla varırsınız ancak seneye.”

O ânda aklına kurnazca bir �kir gelince,

Soruverdi: “O sırtınızdaki ağır taşlar da ne?”

Kaplumbağalar, “Onlar bizim evimizdir.” deyince

Kartal küçümsedi: “Kartallar her yere bir ev inşa eder, isteyince.

Hem ağırlıkları atarsanız daha hızlı varırsınız denize.”

Bu �kir kaplumbağalara çok güzel gelse de

Büyük kaplumbağa uyardı: “Bizi avcılardan kim korur, evlerimiz 

gidince?”

Denilene aldırmadı kaplumbağalar, kabuklarından sıyrıldı 

alelacele. 

Kurnaz Kartal istediğini elde edince, 

Kaplumbağalar Kartal’a av oldu çaresizce...

(Bazen terk ederek özgürleşeceğimizi düşündüğümüz şeyler 
aslında bizi koruyan kalkanlardır.)

Özgürleşmek
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Bir zamanlar kaplumbağa köyünde,

Sıcak mı sıcak bir yaz gününde,

Yola koyuldu kaplumbağalar, doğru denize.

Bir kartal süzüldü yanlarına sinsice:

“Heey, kaplumbağalar! Yolculuk nereye?”

Kaplumbağalar hep bir ağızdan:

“Biraz serinlemeye, denize!”

Kartal bir kahkaha patlattı:

“Bu hızla varırsınız ancak seneye.”

O ânda aklına kurnazca bir �kir gelince,

Soruverdi: “O sırtınızdaki ağır taşlar da ne?”

Kaplumbağalar, “Onlar bizim evimizdir.” deyince

Kartal küçümsedi: “Kartallar her yere bir ev inşa eder, isteyince.

Hem ağırlıkları atarsanız daha hızlı varırsınız denize.”

Bu �kir kaplumbağalara çok güzel gelse de

Büyük kaplumbağa uyardı: “Bizi avcılardan kim korur, evlerimiz 

gidince?”

Denilene aldırmadı kaplumbağalar, kabuklarından sıyrıldı 

alelacele. 

Kurnaz Kartal istediğini elde edince, 

Kaplumbağalar Kartal’a av oldu çaresizce...

(Bazen terk ederek özgürleşeceğimizi düşündüğümüz şeyler 
aslında bizi koruyan kalkanlardır.)

Özgürleşmek Yazar: Yağmur Kaya / Çizer: Seher Aktan
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KELiME
Kütüphanesi

Mutfak Şefi:
Mutfakta tüm sorumluluğu taşıyan kişi.

Havan:

Mimar:
Yapıların tasarımını yapan ve uygulayan sanat kişisi.

Çay:
Dereden biraz daha büyük akar su.

İçinde bir şey dövüp ufalamaya, ezmeye yarayan;
tahta, taş, maden veya plastikten yapılmış kap.
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KELiME
Kütüphanesi

Mutfak Şefi:
Mutfakta tüm sorumluluğu taşıyan kişi.

Havan:

Mimar:
Yapıların tasarımını yapan ve uygulayan sanat kişisi.

Çay:
Dereden biraz daha büyük akar su.

İçinde bir şey dövüp ufalamaya, ezmeye yarayan;
tahta, taş, maden veya plastikten yapılmış kap.

7 FARK BULMACA

55

Dikatini topla ve iki resim arasındaki 7 farkı bul!
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KELİME AVI

Hey dostum!
Yandaki kelimeleri 
bulmama yardımcı 

olur musun? 
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Dedektifin hırsızı bulmasına 
yardım edelim!

LABİRENT
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Ke
lim

el
er

KELİME AVI

Hey dostum!
Yandaki kelimeleri 
bulmama yardımcı 

olur musun? 



Dua/zikir 
ederek 

yatmalıyız.

Sağ 
tarafımızın 

üzerine 
yatmalıyız.

Dişlerimizi 
fırçalamalıyız.

Yatmadan önce 
geceliklerimizi 
giyinmeliyiz.

Yatmadan önce 
yemek 

yememeliyiz.

Yatağımıza 
“Bismillah” 

diyerek 
girmeliyiz.

Uyku Adabı
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Dua/zikir 
ederek 

yatmalıyız.

Sağ 
tarafımızın 

üzerine 
yatmalıyız.

Dişlerimizi 
fırçalamalıyız.

Yatmadan önce 
geceliklerimizi 
giyinmeliyiz.

Yatmadan önce 
yemek 

yememeliyiz.

Yatağımıza 
“Bismillah” 

diyerek 
girmeliyiz.

Uyku Adabı



Güneş   Sistemi

Not: Hatırlayamadığın gezegen isimlerini 
önceki sayımızdan bulabilirsin!60



Güneş   Sistemi

Not: Hatırlayamadığın gezegen isimlerini 
önceki sayımızdan bulabilirsin! 61



Bu sor�y� sorduğ�na göre kar tanelerinin her birinin yapısının 
bambaşka olduğ�nu biliyorsun demek. Sen de çok bilgilisin 
bakıyor�m :) . Kar taneleri bir araya gelmiş buz kristalleridir. 
Göky�züne çıkmış su buharı havanın âniden soğ�masıyla buz 
kristallerine dönüşür. Bu buz kristalleri de yere inmek için sabırsızlıkla 
beklerken bulut ar�ık onları taşıyamaz hâle gelir ve yer��züne doğ�� çook 
uzun yolculukları başlar. Tabii bu yolculuk öyle kolay değil. En baştan 
söyleyelim. Yer��züne doğ�� inen buz kristalleri farklı sıcaklıklara mar�z 
kalır. Bu farklı sıcaklıklar buz kristallerinin şeklini sürekli değiştirir. Kristal 
yapılarının bambaşka hâl almasına neden olur. Her bir kar tanesi, atlattığı 
o uzun ve yor�cu yolculuktan birçok dersler çıkar�ış ve yer��züne inebilmek 
için büt�n zorlu şar�lara ve sıcaklık değişikliklerine dayanmış olarak yer��züne 
iner. Kar taneleri çok kıy�etlidir bu y�zden. Eee kış da geldi, kim bilir nasıl kar yağacak da 
yer��zünü yorgan gibi ör�ecek. Eline kar�opunu aldığında çok uzun yolculuktan gelip yorg�n düşmüş, 
ar�ık dinlenmek isteyen y�zlerce kar tanesine fısılda: “Hoş geldiniz yer��züne!”

Kar tanelerinin arasında ikiz kardeşi olan var mı?

Daha çok çok minik ve sadece bir hücrecikken, gözlerimizin ne renk 
olacağı bellidir. Nasıl, diye sorarsan eğer şöyle anlatabilirim: 

Gözlerimizin, tenimizin, saçımızın rengi; saçımızın kıvırcık mı, düz 
mü, dalgalı mı olacağı ve bunlar gibi birçok fiziksel özelliğimiz DNA 

dediğimiz, bizi oluşt�ran kodlarımızda yazılıdır. Upuzun bir 
sar�aşık gibi olan DNA’mızda “göz rengi: mavi” diye bizim değil de 
vücudumuzun anladığı dilde kodlar yazılıdır. Sonra anne kar�ında 

büy�y�p kocaman bir bebek olurken göz rengimizin ne olduğ�na bakar 
hücrelerimiz, “Hımmm, bakalım ne renkmiş senin gözlerin?” der ve 

gözümüzdeki hücrelere gözlerimizin rengini belirleyen melanin pig�enti 
dediğimiz bir maddenin salgılanması için emir verir. Eğer gözlerimiz 

kahverengi ise bu melanin pig�enti, fabrikada üretiliyor�uş gibi çok daha 
fazla üretilir. Yeşil veya mavi gibi renklerde ise çok az üretilir. 

Gözlerimiz nasıl farklı renklerde olabiliyor?
Biliyor musun, vücudumuzda bakterilerle 
savaşmaları için yaratılmış özel hücrelerimiz var. Bu 
hücrelerden kimi, bakteriyi gör�nce diğer hücreleri 
uyaran, “Düşman saldırılasına uğ�adık.” şeklinde 
arkadaşlarına alar� veren hücrelerdir. Bir diğer 
hücreler ise bu uyarıyı alıp hoop diye bakterinin yanına 
koşan hücrelerdir. Bu hücreler de iki kısımdır: Birincisi, 
bakteriyi yer. Evet, yanlış okumadın. Ağzını “aaaaaa” diye açıp yer. 
Sonra da içinde ürettiği salgılarla bakteriyi or�adan kaldırır. İkinci hücre 
g��bu ise mancınıktan fırlatır gibi salgılarını bakteriye fışkır�ır. Böylece 
bakteriyi or�adan kaldırır. Bakterilerle savaşan bazı hücrelerimiz ise bu 
bakterileri belleğine kaydeder. “Adı sanı nedir?”, “O bakteriyle nasıl savaşılır?” gibi 
sor�ların cevabını kaydeder benliğine. Böylece yıllar sonra vücudumuzdaki hücreler, ay�ı 
bakteriyle tekrar karşılaştıklarında çok daha g�çlü bir şekilde savaşırlar. 

Sanırım bir kardeşin oldu ve sen hemen onunla oy�nlar oy�amak istiyorsun ve bu 
y�zden bu sor�y� sordun. Doğ�� bildim, değil mi? Neyse, tamam tamam. 

Konumuza geçelim. Anne kar�ındaki dokuz ayımızı tamamlayıp da doğduğ�muzda 
birçok yeteneğimiz henüz tam gelişmemiştir. Belli bir zamana kadar konuşamıyor, 

y�r�yemiyor, kendi ellerimizle yemek yiyemiyor�zdur. Peki, y�r�yemememizin 
sebebi nedir? Bunun sebebi, dışardan gelen uyarıları alan, bu uyarıları 

değerlendirerek gerekli cevabı oluşt�r�p ileten ve reflekslerimizi sağlayan 
sinir sistemimizin, ayaktaki dik dur�şumuzu ve dengemizi sağlayan kemik 

yapılarımızın, gelişimlerini tamamlamamış olmasıdır. Bu yapıların gelişmesi 
or�alama bir yıl sürer. Bebekler önce yerde boylu boy�nca sür�nerek hareket 
ederler. Sonrasında ise ayakları ve kolları ile kediler gibi dolaşmaya başlarlar 

et�asta. O dönemde kedilerden tek farkları “miyav” demiyor oluşlarıdır bence. 
Bundan sonra büt�n aile bebeği y�r�t�ek için çabalar, tabii bizim minik de 

y�r�mek için çok çabalar. Aylar geçtikten sonra da bir bakarsın ki kolt�kların 
kenarından t�t�nmuş y�r�meye çalışan kardeşin kolt�ğ� bırakıp da sana 

doğ�� geliyor. O zaman da sana düşen kollarını koskocaman açmaktır.

Vücudumuz bakterilerle nasıl savaşır?

Bebekler neden hemen y�r�yemez? 

Yazar: Fatma Avcı
Merak ettiğin sorular için bize mail atabilirsin:
tevhidcocoukdergisi@gmail.com



Bu sor�y� sorduğ�na göre kar tanelerinin her birinin yapısının 
bambaşka olduğ�nu biliyorsun demek. Sen de çok bilgilisin 
bakıyor�m :) . Kar taneleri bir araya gelmiş buz kristalleridir. 
Göky�züne çıkmış su buharı havanın âniden soğ�masıyla buz 
kristallerine dönüşür. Bu buz kristalleri de yere inmek için sabırsızlıkla 
beklerken bulut ar�ık onları taşıyamaz hâle gelir ve yer��züne doğ�� çook 
uzun yolculukları başlar. Tabii bu yolculuk öyle kolay değil. En baştan 
söyleyelim. Yer��züne doğ�� inen buz kristalleri farklı sıcaklıklara mar�z 
kalır. Bu farklı sıcaklıklar buz kristallerinin şeklini sürekli değiştirir. Kristal 
yapılarının bambaşka hâl almasına neden olur. Her bir kar tanesi, atlattığı 
o uzun ve yor�cu yolculuktan birçok dersler çıkar�ış ve yer��züne inebilmek 
için büt�n zorlu şar�lara ve sıcaklık değişikliklerine dayanmış olarak yer��züne 
iner. Kar taneleri çok kıy�etlidir bu y�zden. Eee kış da geldi, kim bilir nasıl kar yağacak da 
yer��zünü yorgan gibi ör�ecek. Eline kar�opunu aldığında çok uzun yolculuktan gelip yorg�n düşmüş, 
ar�ık dinlenmek isteyen y�zlerce kar tanesine fısılda: “Hoş geldiniz yer��züne!”

Kar tanelerinin arasında ikiz kardeşi olan var mı?

Daha çok çok minik ve sadece bir hücrecikken, gözlerimizin ne renk 
olacağı bellidir. Nasıl, diye sorarsan eğer şöyle anlatabilirim: 

Gözlerimizin, tenimizin, saçımızın rengi; saçımızın kıvırcık mı, düz 
mü, dalgalı mı olacağı ve bunlar gibi birçok fiziksel özelliğimiz DNA 

dediğimiz, bizi oluşt�ran kodlarımızda yazılıdır. Upuzun bir 
sar�aşık gibi olan DNA’mızda “göz rengi: mavi” diye bizim değil de 
vücudumuzun anladığı dilde kodlar yazılıdır. Sonra anne kar�ında 

büy�y�p kocaman bir bebek olurken göz rengimizin ne olduğ�na bakar 
hücrelerimiz, “Hımmm, bakalım ne renkmiş senin gözlerin?” der ve 

gözümüzdeki hücrelere gözlerimizin rengini belirleyen melanin pig�enti 
dediğimiz bir maddenin salgılanması için emir verir. Eğer gözlerimiz 

kahverengi ise bu melanin pig�enti, fabrikada üretiliyor�uş gibi çok daha 
fazla üretilir. Yeşil veya mavi gibi renklerde ise çok az üretilir. 

Gözlerimiz nasıl farklı renklerde olabiliyor?
Biliyor musun, vücudumuzda bakterilerle 
savaşmaları için yaratılmış özel hücrelerimiz var. Bu 
hücrelerden kimi, bakteriyi gör�nce diğer hücreleri 
uyaran, “Düşman saldırılasına uğ�adık.” şeklinde 
arkadaşlarına alar� veren hücrelerdir. Bir diğer 
hücreler ise bu uyarıyı alıp hoop diye bakterinin yanına 
koşan hücrelerdir. Bu hücreler de iki kısımdır: Birincisi, 
bakteriyi yer. Evet, yanlış okumadın. Ağzını “aaaaaa” diye açıp yer. 
Sonra da içinde ürettiği salgılarla bakteriyi or�adan kaldırır. İkinci hücre 
g��bu ise mancınıktan fırlatır gibi salgılarını bakteriye fışkır�ır. Böylece 
bakteriyi or�adan kaldırır. Bakterilerle savaşan bazı hücrelerimiz ise bu 
bakterileri belleğine kaydeder. “Adı sanı nedir?”, “O bakteriyle nasıl savaşılır?” gibi 
sor�ların cevabını kaydeder benliğine. Böylece yıllar sonra vücudumuzdaki hücreler, ay�ı 
bakteriyle tekrar karşılaştıklarında çok daha g�çlü bir şekilde savaşırlar. 

Sanırım bir kardeşin oldu ve sen hemen onunla oy�nlar oy�amak istiyorsun ve bu 
y�zden bu sor�y� sordun. Doğ�� bildim, değil mi? Neyse, tamam tamam. 

Konumuza geçelim. Anne kar�ındaki dokuz ayımızı tamamlayıp da doğduğ�muzda 
birçok yeteneğimiz henüz tam gelişmemiştir. Belli bir zamana kadar konuşamıyor, 

y�r�yemiyor, kendi ellerimizle yemek yiyemiyor�zdur. Peki, y�r�yemememizin 
sebebi nedir? Bunun sebebi, dışardan gelen uyarıları alan, bu uyarıları 

değerlendirerek gerekli cevabı oluşt�r�p ileten ve reflekslerimizi sağlayan 
sinir sistemimizin, ayaktaki dik dur�şumuzu ve dengemizi sağlayan kemik 

yapılarımızın, gelişimlerini tamamlamamış olmasıdır. Bu yapıların gelişmesi 
or�alama bir yıl sürer. Bebekler önce yerde boylu boy�nca sür�nerek hareket 
ederler. Sonrasında ise ayakları ve kolları ile kediler gibi dolaşmaya başlarlar 

et�asta. O dönemde kedilerden tek farkları “miyav” demiyor oluşlarıdır bence. 
Bundan sonra büt�n aile bebeği y�r�t�ek için çabalar, tabii bizim minik de 

y�r�mek için çok çabalar. Aylar geçtikten sonra da bir bakarsın ki kolt�kların 
kenarından t�t�nmuş y�r�meye çalışan kardeşin kolt�ğ� bırakıp da sana 

doğ�� geliyor. O zaman da sana düşen kollarını koskocaman açmaktır.

Vücudumuz bakterilerle nasıl savaşır?

Bebekler neden hemen y�r�yemez? 



Toprak, Hava, Su
Arkadaşlar merhaba! Bugün sizlere “Toprak, Hava, 

Su” oyununu anlatacağım. Bu oyun için sadece 
plastik bir topa ihtiyacımız var. Haydi, oyun 

başlasın…

Topu tutan kişi, havada uçan bir hayvan ismi söyler: 
“Güvercin”

“Toprak” denseydi, karada yaşayan bir hayvan ismi 
söylenecekti.

“Su” denseydi, suda yaşayan bir hayvan ismi 
söylenecekti.

Tüm oyuncular, top onlara geldiğinde on saniye içinde 
hayvan ismini söyler. Söyleyemeyen oyuncu yanar. 
Sona kalan oyuncu oyunu kazanır.

Herkes daire 
şeklinde sıralanır. 
Sayışmayla ebe 

seçilir. Ebe, topu isim 
söyleyerek bir 

arkadaşına atar ve 
“Hava” der.

SOKAK

OYUNU
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“Hava” der.

SOKAK

OYUNU

65NOT: Ekteki sticker ile vücudun iç organlarını yerleştir!
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KELİME AVI

Hey dostum!
Yandaki kelimeleri 
bulmama yardımcı 

olur musun? 
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ÇIZ BAKALIM
Her satır ve sütunda bir tane olacak şekilde görselleri  

kutucuklara çiz bakalım.
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Güneş   Sistemi

Not: Hatırlayamadığın gezegen isimlerini 
önceki sayımızdan bulabilirsin!
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7 FARK BULMACA

LABİRENT
Organlara giden iki damar yolu mevcut. Sana düşen görev kalpten çıkan 

temiz kanı açık damar yardımıyla organlara ulaştırmak. 
Tıkalı damarlara aman dikkat!
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Dedektifin hırsızı bulmasına 
yardım edelim!

LABİRENT
Dikatini topla ve iki resim arasındaki 7 farkı bul!



Bazen sevinir, 
Bazen de heyecanlanırız. 
Çok mutlu hissettiğimiz 
zamanlar olur, 
Şaşırdığımız, korktuğumuz 
zamanlar da... 
Peki ya üzüldüğümüz 
zamanlar?
Sevdiğimiz bir oyuncağımız 
kaybolur, üzülürüz.
Bir arkadaşımızla vedalaşır, 
üzülürüz.
Hayatta üzüleceğimiz birçok şey 
gelebilir başımıza. 
Peki ya üzüldüğümüzde ne 
yaparız? 
Küçük çocuk, üzüntüsü için 
istediğinde gürültü yapacağı ya 
da hiç ses çıkarmayacağı, 
kocaman olacağı ya da küçücük 
kalacağı veya nasıl dilerse öyle 
davranacağı güvenli bir sığınak 
inşa eder. Çocuk bu sığınağı her 
gün, bazen de her saat başı ziyaret eder. Bir gün üzüntünün sığınağından çıkıp 
dünyanın güzelliklerine beraber bakacaklarını biliyordur...

ÜZÜNTÜ İÇİN BİR SIĞINAK

Yazar: Saliha Ak



Süsleme için 
kurdele 
veya ip

Selamun aleykum arkadaşlar. 
Bir dahaki sayımızda Allah nasip ederse sizlerle beraber 
Ramazan'a yönelik bir çok etkinlik yapacağız. Ama bu 

etkinliklerin bazısı için önceden geri dönüşüm 
malzemesi biriktirerek  hazırlık yapsanız iyi olur. 

Neler mi gerekli? 

Tuvalet 
kağıdı 
rulosu

Kullanmadığın 
renkli fon 
kağıtları
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